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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في  رتفاعا

   2012 شباط خالل شهر األراضي الفلسطينية
  

يعتبر مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي أداة 

لألنشطة رئيسية لفحص التغير في كميات اإلنتاج الصناعي 

الصناعية الخاصة بالمنشآت االقتصادية ذات األهمية في 

فقد ساهم القطاع  2010الصناعات المختلفة، وبحسب بيانات 

من إجمالي الناتج المحلي % 12.34الصناعي بما نسبته 

  .اإلجمالي

  

 بنسبة ارتفاعاً لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي  سجل

 ثانيكانون مقارنة بشهر  2012 شباطخالل شهر  3.08%

الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي الى ارتفع ، اذ 2012

خالل  99.16 ـمقارنة ب 2012 شباطخالل شهر   102.21

  ).100=  2011شهر األساس كانون ثاني ( ابقالشهر الس
  

حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 

  االقتصادية الرئيسية

% 4.01 ارتفاعا بنسـبة  الصناعات التحويلية سجلت أنشطة

% 80.56عن الشهر الماضي والتي تشكل أهميتها النسـبية  

التعـدين   كما سـجلت أنشـطة  من إجمالي أنشطة الصناعة، 

 شباط خالل شهر% 63.90 بنسبة ارتفاعا جراستغالل المحاو

والتي تشكل أهميتها النسـبية   ابقمقارنة مع الشهر الس 2012

 انخفاضاً الكهرباء والماء كميات إنتاج سجلت ا، بينم4.59%

 2012شباط شهر  خاللفي كميات اإلنتاج  %14.60 مقداره

والتـي تشـكل أهميتهـا     2012كانون ثاني مقارنة مع شهر 

  . إجمالي أنشطة الصناعةمن % 14.85النسبية 
  

أما على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبيـر  

ي، فقد سـجلت بعـض الصـناعات    سقياالعلى مجمل الرقم 

كانون  مقارنة بشهر 2012شباط خالل شهر  ملحوظاً ارتفاعا

، صـنع المنتجـات   منتجات التبـغ  صنعمنها ، 2012 ثاني

المشروبات المرطبة، صـنع المـواد والمنتجـات    الغذائية و

، صـنع  مالبس باستثناء المالبس الفرائيـة الكيماوية، صنع ال

  .األثاث

  

لكميات اإلنتاج الصناعي  أخرى سجل الرقم القياسيمن ناحية 

إنتـاج   منهـا  ة األخرى،في بعض األنشطة الصناعي نخفاضاًا

عدا (وجمع وتوزيع الكهرباء، صنع منتجات المعادن المشكلة 

صـنع منتجـات المعـادن الالفلزيـة      ،)والمعدات تالماكينا

  .األخرى
  

  الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي لألشهر 

   2012 شباط -2011كانون ثاني 

 ) 100=  2011شهر األساس كانون ثاني (
  

  
األهمية النسبية لألنشطة تمثل التوزيع النسبي للقيمـة المضـافة   : مالحظة

  . 2009العام  للمؤسسات الصناعية في

  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647.ب.صفلسطين   -رام اهللا
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